
Informatii scaun tip fotoliu rulant cu antrenare manuala tip 
RX188 Parti componente, pliere depliere

1. mânere pentru deplasarea fotoliului de către asistentul utilizatorului
2. spătarul fotoliului, tapițerie lavabila, textura
3. Suport sprijin pentru brate
4. șezutul fotoliului, tapițerie lavabila, în cazuri de murdărie extrema se 

poate detașa și spala în mmașina de spălat rufe
5. banda pentru susținerea picioarelor utilizatorului, este prinsa cu benzi 

velcro și se poate detașa
6. suport de sprijin al picioarelor, înainte de așezarea utilizatorului sau de 

ridicarea acestuia de pe fotoliu, suportii de sprijin picioare se ridica 
la verticala,  dacă utilizatorul calcă direct cu toată greutatea pe acești 
suporți, fie fotoliul se răstoarnă peste el sau suportii se rup.

7. frâne fotoliu, pe fiecare roata, se actioneza simultan, nu se face nici-un 
transfer pe sau de pe fotoliu dacă nu se pun frânele pe ambele roti 
spate



8. roata fata, diametrul 8 inch
9. inele  de autotractare atasate roților  spate,  utilizatorul  apuca ambele 

inele și le trage sau împinge determinând deplasarea fotoliului înainte 
sau înapoi; dacă se acționează un singur inel fotoliul va coti în aceeași 
direcție, mai clar dacă trage de inelul din dreapta fotoliul va vira către 
dreapta.

10. roata spate, diametrul 24 inch
11. suport spate, asistentul apasă cu piciorul pe el, fotoliul se ridica ușor de 

la rotile fata pentru a depăși anumite obstacole, borduri, praguri, etc
Depliere fotoliului rulant

așezat cu fata catre fotoliu se apasă cu ambele palme simultan în direc  ția 



indicata în mișcarea “a”, după ce șezutul  și spătarul fotoliului s-au întins, cu 
frânele  puse,  așezați  utilizatorul  pe  fotoliu,  coborâți  suportii  de  picioare 
conform mi șcării “b”  și apoi sprijiniți talpa picioarelor utilizatorului de cei doi 
suporți. Deblocați frânele și începeți deplasarea.

Plierea fotoliului rulant
după ce utilizatorul a părăsit fotoliul rulant, ridicați suportii  de picioare conform 
“a”, apucați șezutul cu cele doua mâini în punctele “b” și ridicați brusc, fotoliul se 
va plia, este gata pentru depozitare sau pentru transport


